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ARMOEDEBELEID EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID: HET KAN ANDERS 

 

Groen staat voor een sociale en een inclusieve stad. Samenleven, en elke Oosten-

denaar laten deelnemen aan die samenleving staat centraal. We staan echter ook voor 

heel wat uitdagingen. Meer dan één op de vier kinderen in Oostende wordt in armoede 

geboren, heel wat gezinnen maar ook alleenstaanden hebben moeite om het hoofd bo-

ven water te houden. We deden het de voorbije jaren slechter dan veel andere cen-

trumsteden. Onze bevolking vergrijst ook, en ontwikkelt specifieke noden. Daarnaast 

wordt het OCMW in de volgende legislatuur ingekanteld binnen de Stad, wat een goede 

afweging vraagt van wat we willen in het sociaal beleid. Er is heel wat werk aan de win-

kel, en met Groen in het bestuur kunnen eindelijk een aantal belangrijke hefbomen 

voor sociale mobiliteit worden uitgewerkt.   

 

De armoede in Oostende is gestegen. Armoedebestrijding wordt een kerntaak. 

 

• Het armoedebeleid wordt terug de bevoegdheid van één schepen. We willen het hui-

dige versnipperd beleid een halt toeroepen (OCMW, schepen van kinderarmoede, 

schepen van huisvesting). Er is te weinig samenwerking en de stuurgroep lokaal soci-

aal beleid is amper samengekomen. Dit moet anders. 

• Het geëngageerde middenveld is een sterke partner, de stad doet daarnaast ook be-

roep op ervaringsdeskundigen. Maatschappelijk werkers en hulpverleners moeten de 

straat op om kansarmoede of vereenzaming te detecteren en te helpen oplossen. De 

drempel van een Sociaal Huis of van een ontmoetingscentrum is voor velen te hoog, 

er moet meer outreachend worden gewerkt. Dit gebeurt in nauw overleg met dien-

sten zoals het straathoekwerk of organisaties zoals het CAW. 

• Groen pleit voor de stad als regisseur bij armoedebestrijding, met een systeem van 

begeleiding waarbij een ‘buddy’ over de hokjes en de diensten heen elke cliënt be-

geleidt en ondersteunt. 

• Er komt een permanente daklozenopvang het ganse jaar door. De relevante sociale 

actoren worden hierbij betrokken in functie van begeleiding. Vanuit deze eerstelijns-

opvang wordt de doorstroming binnen de sociale sector en hulpverlening verzorgd. 

• Maak van de ontmoetingscentra antennes voor armoedebestrijding in de wijken. De 

maatschappelijk werkers worden er tewerkgesteld, ontmoeten elkaar en staan met 

beide voeten in de wijken. Dit is een kwestie van prioriteiten. Ook nu nog gaan de 

ontmoetingscentra op reis. 
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• De zeven sociale premies die in Oostende bestaan (onderwijscheques, sociaalpedago-

gische premie, vervoerspremie…) beter bekend maken, op de website van de Stad 

maar ook bij de instanties die informatie gericht aan de doelgroep kunnen doorge-

ven. We moeten ook de bedragen actualiseren: verschillende premies werden al 5 tot 

zelfs 10 jaar niet meer aangepast. 

• Uitbreiding van de doelgroep voor onderwijscheques is nodig. Families in schuldbe-

middeling zouden er ook gebruik van moeten kunnen maken. 

• Vakantietoelage: ook als je op reis gaat met andere organisaties die momenteel op-

gelijst staan, zou je recht moeten hebben op de toelage. Bijv. de organisaties gericht 

op personen met een beperking. 

• We slaan de handen in elkaar met buurgemeenten om projecten als ‘Kunstkans’ ook 

daar ingang te laten vinden. 

• Psychische kwetsbaarheid en kansarmoede gaan vaak hand in hand. Groen wil be-

staande projecten zoals TeJo structureel ondersteunen en waar mogelijk ook lacunes 

in het beleid rond geestelijke gezondheidszorg mee helpen opvangen. 

• OCMW-cliënten moeten energiezuinige huishoudtoestellen kunnen leasen. Deze zijn 

duurder in aankoop, maar op termijn voordeliger omdat ze minder energie verbrui-

ken. 

• Er komt meer aanvullende steun. Groen wil een algemene maandelijkse aanvullende 

toelage, waarbij het gezinsinkomen vergeleken wordt met het niveau van de budget-

standaard. Er moet wel een buffer gerespecteerd worden met het minimuminkomen. 

Op vandaag is hiervoor geen werkend systeem. Medische aanvullende steun is er wel 

al. Het OCMW van Gent is een best practice op dat vlak. 

• Automatische rechtentoekenning in het kader van administratieve vereenvoudiging. 

Maak vanuit de sociale dienst zelf de oefening of iemand in aanmerking komt voor 

leefloon, aanvullende steun, andere lokale premies… Dit wordt een kerntaak voor 

maatschappelijk werkers in het OCMW. 

• De huidige repressieve aanpak van bedelaars, waarbij geld wordt afgepakt, is onver-

dedigbaar. 

• Referentieadres voor mensen zonder domicilie moet vlot toegekend worden. 

 

Ouderen willen zolang mogelijk op eigen benen staan, wij steunen hen daarin 

 

• Mensen willen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, ook wanneer er 

nood is aan zorg. Groen voert een lokale mantelzorgpremie in en combineert die met 
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ondersteuning, vorming en begeleiding van mantelzorgers. We starten hiervoor ook 

met een mantelzorgloket waar mantelzorgers geïnformeerd worden of met vragen 

terecht kunnen. De stad motiveert burgers om zich maatschappelijk te engageren 

door een jaarlijks waarderingsmoment te voorzien voor verdienstelijke inwoners op 

vlak van burenzorg/mantelzorg. 

• Oostende is een leeftijdsvriendelijke stad: ouderen moeten ondersteund worden in 

hun draagkracht om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te blijven wonen in een 

vertrouwde leefomgeving.  

• Een outreachend beleid vanuit het Sociaal Huis om ouderen tijdig hun woning leef-

tijdsvriendelijk te laten maken of te zoeken naar een alternatief indien dit niet mo-

gelijk is.  

• We hebben aandacht voor buurtgerichte zorg en bundelen de krachten tussen thuis-

zorgdiensten, OCMW-diensten en andere partners.  

• We stimuleren ouderen om zich te voet of met de fiets door de buurt verplaatsen. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat ouderen die minder mobiel zijn voldoende mogelijk-

heden hebben om zich te verplaatsen via openbaar vervoer, aangepast vervoer (vb. 

wandelbusje) of met de wagen (vb. via taxicheques enz.…).  

• In de renovatie van voetpaden nemen we het ouderenbeleid mee door een verbete-

ring en verbreding van de voetpaden om ze beter bewandelbaar te maken, ook met 

een rolstoel, rollator of kinderwagen.  

• Bij de bouw van assistentiewoningen wordt ook voldoende betaalbaar aanbod voor-

zien. 

 

 Een sociale stad is een stad waar iedereen vooruit kan 

 

• In elke wijk wil Groen een wijkgezondheidscentrum en een sociale kruidenier.  

• Er komt een autonoom zorgbedrijf dat alle persoonsgebonden functies (jeugdzorg, 

rusthuizen,…) die nu onder het Sociaal Huis vallen, aanstuurt.  

• Groen wil de partners van de Oostendse ziekenhuizen opnieuw samenbrengen en na-

denken hoe we noodzakelijke medische expertise in onze stad kunnen houden. Hier-

bij moet ook een Oostendse fusie bespreekbaar zijn. 

• We gaan de strijd tegen vereenzaming aan vanuit de lokale ontmoetingscentra met 

een laagdrempelig, verbindend aanbod. Dit in samenwerking met de buurt. 
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• Groen zet in op het versterken van het sociaal weefsel zet in op het verbinden van 

verschillende leeftijdsgroepen o.a. via diverse intergenerationele projecten. Hier-

voor zoeken we partners in onderwijs, buurtwerk maar ook in het jeugdwerk.  

• We hebben aandacht voor de digitale kloof bij ouderen/kansarme inwoners bij het 

nemen van laagdrempelige en toegankelijke beleidsmaatregelen. 

• Voor Groen zijn NGO’s welkom in Oostende. Wij faciliteren hun publiekswerking en 

leggen hen geen verbod op fondsenwerving op. 

• Oostende wordt een hartveilige stad. Met meer publiek toegankelijke AED-toestellen 

en reanimatie-cursussen.  


